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Abstract 

Livestock sub-sector development is an integral part of the development of the agricultural sector 

in the broad sense that aims to meet the food and nutrition and increase income ( welfare ) Society . 

This can be realized by promoting the development of agriculture with farm-based agribusiness 

system ; agribusiness system in which development is expected to increase the population , 

productivity , quality , marketing and business efficiency of livestock , both of which are managed 

independently or in partnership . 

Respondents in this study is that there broiler breeders in West Kotawaringin Central Kalimantan . 

Implementation research from July to November 2009 . The number of farmer respondents in this 

study were taken 75 breeders from around 300 farmers drawn randomly stratified with the scale 

3000-8000 birds per production period . Business scale is the number of livestock ownership 

broilers ( chickens reared number ) by a breeder at a force of maintenance . Model broiler farming 

in West Kotawaringin are in partnership . 

Broiler agribusiness partnership meets the eligibility criteria . It can be seen from the payback 

period of 4 years 11 months subs , Break Even Point as many as 1,888 head or equivalent to Rp.40. 

929.250 , amounting Rp.59.224.851 positive NPV and an IRR of 23.58 % . 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan subsektor 

peternakan merupakan bagian integral 

dari pembangunan sektor pertanian dalam 

arti luas yang bertujuan untuk pemenuhan 

pangan dan gizi serta menambah 

pendapatan (kesejahteraan) Masyarakat. 

Hal ini dapat diwujudkan dengan 

menggalakkan pembangunan pertanian 

dengan sistem agribisnis yang berbasis 

peternakan; dimana pembangunan 

dengan sistem agribisnis ini diharapkan 

dapat meningkatkan populasi, 

produktifitas, kualitas, pemasaran dan 

efisiensi usaha ternak, baik yang dikelola 

secara mandiri maupun secara kemitraan. 

 Pembangunan sistem agribisnis 

berbasis peternakan mencakup 4 

subsistem yaitu: subsistem agribisnis 

hulu peternakan yakni kegiatan ekonomi 

yang menghasilkan sapronak yang 

menggunakan sapronak untuk 

menghasilkan komoditi peternakan 

primer; subsistem agribisnis hilir 

peternakan yakni kegiatan ekonomi yang 

mengolah komoditi peternakan primer 

menjadi produk olahan dan subsistem 

jasa penunjang yang dibutuhkan ketiga 

subsistem agribisnis yang lain (Saragih, 

2001). 

 Propinsi Kalimantan Tengah 

merupakan salah satu propinsi yang 

memiliki jumlah penduduk yang lebih 

dari 4 juta jiwa, juga merupakan daerah 

yang cukup potensial sebagai tempat 

pengembangan ayam ras pedaging dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan protein 

hewani serta peningkatan pendapatan 

masyarakat. Pada tahun 2001, yaitu 4 

tahun setelah terjadinya krisis ekonomi 

dan moneter sampai tahun 2002, 

masyarakat yang mengelola usaha 

peternakan rakyat di Kalimantan Tengah  

masih mendapatkan keuntungan yang 
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cukup baik. Akan tetapi sejak tahun 

2005, setelah terjadinya wabah flu 

burung, usaha peternakan ayam ras 

pedaging mengalami permasalahan yang 

mengancam keberlanjutannya. Hal ini 

disebabkan karena antar produksi ayam 

ras pedaging dan konsumsi daging ayam 

ras pedaging yang mengalami penurunan 

yang sangat tajam.     (Tabel 1). 

Tabel 1. Konsumsi dan Produksi Daging Ayam Ras Pedaging di Propinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2001 – 2005 

Tahun Konsumsi (ton) Produksi (ton) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

227.179 

248.212 

311.657 

333.516 

226.841 

87.008 

101.519 

142.326 

162.781 

128.342 

     Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Tengah. 

 

Tabel. 1 memperlihatkan adanya 

penurunan konsumsi sebesar 31,98% dan 

juga pada produksi mengalami penurunan 

sebesar 21,15%. Kejadian ini 

mengakibatkan kerugian pada peternak 

yang pada akhirnya akan mengurangi 

keuntungan yang diperoleh oleh usaha 

peternakan rakyat. Semenjak terjadinya 

krisis ekonomi dan moneter, usaha ternak 

ayam ras pedaging mengalami penurunan 

efisiensi biaya produksi karena semakin 

mahalnya biaya produksi. Hal ini 

disebabkan peternakan ayam ras 

memiliki ketergantungan yang relatif 

tinggi terhadap bahan baku impor seperti 

bahan baku utama pakan ternak. Sebagai 

ilustrasi, impor jagung mencapai 40 – 

50%, bungkil kedelai 95%, tepung ikan 

90 – 92% serta tepung tulang dan vitamin 

hampir 100% impor  (Tangendjaja, 

1998). Permasalahan diatas menyebabkan 

harga pakan unggas terutama untuk ayam 

ras menjadi mahal. Padahal pakan 

merupakan faktor utama produksi yang 

paling dominan yaitu 60 – 70% dari 

seluruh biaya produksi (Rasyaf, 1999).  

 Permasalahan tersebut di atas 

cukup berat bagi usaha peternakan rakyat 

yang umumnya memiliki keterbatasan 

seperti: skala usaha masih kecil, 

permodalan lemah, teknologi sederhana 

dan produksi berkualitas rendah sehingga 

peka terhadap guncangan pasar (Suparta, 

2001). Karena itu usaha peternakan 

rakyat membutuhkan penanganan dengan 

pola kemitraan dalam rangka 

mewujudkan industri peternakan rakyat. 

 Kemitraan merupakan strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan, saling 

menguntungkan dan saling menguatkan 

dengan memperhatikan tanggung jawab 

moral dan etika bisnis (Hafsah, 1999). 

 Kemitraan pada dasarnya harus 

terjadi secara alamiah, tidak dapat 

dipaksakan oleh pihak eksternal, 

kemitraan seharusnya muncul atas suatu 

kesadaran internal untuk saling 

memahami, saling membutuhkan, saling 

melengkapi dan saling percaya. 

Kemitraan dimaksudkan untuk 

menciptakan profit sustairability yakni 

diantara bermitra harus ada prinsip risk 

and profit sharing, kemitraan 

memerlukan penegakan hukum dan 

birokrasi yang bersih dan berwibawa. 

 Banyak perusahaan swasta yang 

melakukan hubungan pola kemitraan 

dengan peternak dalam pemeliharaan 

ayam ras pedaging maupun ayam ras 

petelur. Namun CV.Maria Broiler 

merupakan perusahaan swasta yang 

melaksanakan hubungan pola kemitraan 

dengan peternak dalam pemeliharaan 

ayam ras pedaging. CV.Maria Broiler 

dalam menumbuhkan kembali usaha 
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peternakan rakyat melalui kerjasama pola 

kemitraan bertindak sebagai inti yang 

memberikan kredit modal usaha atau 

sarana produksi peternakan berupa bibit 

ayam (DOC), pakan dan obat-obatan 

serta membeli kembali hasil produksi 

dengan sistem harga garansi atau kontrak. 

Peternak sebagai plasma menyediakan 

kandang beserta perlengkapannya dan 

tenaga kerja, serta akan mendapatkan 

bimbingan secara rutin dari inti mengenai 

aspek manajemen seperti sistem 

perkandangan yang memenuhi syarat, 

perlakuan terhadap DOC, penanganan 

pakan, pemberian pakan dan air minum, 

sanitasi dan desinfeksi, vaksinasi serta 

pengobatan. 

 Dalam kenyataannya, pola 

kemitraan belum memenuhi harapan 

karena kurang disiplin dalam mentaati 

peraturan antara mitra-mitra yang terlibat. 

Ketidakdisiplinan antara kelompok yang 

bermitra kerja mengakibatkan konsep 

tersebut tidak dijalankan seperti pola 

kemitraan sesuai dengan aturan yang 

disepakati oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, namun lebih banyak 

persyaratan ditentukan oleh inti. Dalam 

kondisi yang serba terbatas peternak 

terpaksa menerima apa yang 

dipersyaratkan oleh inti, walaupun 

kerjasama tersebut lebih banyak 

menguntungkan inti dibandingkan 

dengan peternak (Cayati, 1997). 

Ketidakserasian hubungan antara inti dan 

plasma pada praktek kemitraan seringkali 

terjadi. Pihak plasma merasa dirugikan 

karena pihak inti melakukan tindakan 

sepihak dalam menentukan harga jual 

produk, sehingga peternak ayam ras 

memperoleh margin keuntungan yang 

relatif kecil sedangkan inti memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya 

pihak inti sering menganggap pihak 

plasma kurang professional mengelola 

peternakan dan sering melakukan 

tindakan curang. Pada saat harga bagus, 

plasma diam-diam menjual produknya ke 

luar (pasar) bukan ke perusahaan inti 

sebagaimana telah disepakati, sedangkan 

pada harga jatuh dipasaran, plasma 

mendesak inti segera membeli 

produknya. 

  Jika ditelusuri sebenarnya konflik 

antara inti dengan plasma dapat dihindari 

apabila sejak awal kedua pihak 

mempunyai I’tikad untuk maju bersama-

sama dengan mitra bisnis. Selain itu, 

keputusan untuk melakukan kemitraan 

bukan didasari oleh alasan politis atau 

sekedar memenuhi anjuran pemerintah. 

Keberhasilan kemitraan merupakan 

resultanse dari konsistensi dalam 

penerapan etika bisnis, perencanaan yang 

selalu di monitor, dievaluasi dalam 

lingkungan dan kondisi yang kondusif 

serta hal yang tidak dipungkiri adanya 

faktor keberuntungan. Andil pemerintah 

sangat besar dalam memacu keberhasilan 

suatu pola kemitraan terutama dalam 

menciptakan iklim yang kondusif serta 

meregulasi peraturan-peraturan yang 

menghambat baik langsung maupun tidak 

langsung yang berhubungan dengan 

upaya menumbuhkembangkan kemitraan. 

 Pola kemitraan ayam ras pedaging 

antara CV.Maria Broiler sebagai 

sapronak (inti) dengan peternak (plasma) 

di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai 

dilaksanakan pada tahun 2001. Untuk 

mengetahui seberapa besar manfaat 

finansial yang diperoleh oleh peternak 

selaku plasma maka perlu diadakan 

penelitian tentang kalayakan usaha 

agribisnis ayam ras pedaging dengan pola 

kemitraan tersebut. 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Usaha Peternakan Ayam Broiler  

Usaha peternakan ayam broiler telah 

banyak berkembang di Indonesia. Hal ini 

ditandai dengan kecenderungan 

peningkatan jumlah produksi daging 

ayam broiler di berbagai daerah di 

Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 

2011 (Lampiran 1).  Menurut Rasyaf 

(2010), galur murni ayam broiler sudah 

ada sejak tahun 1960. Namun, di 
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Indonesia ayam broiler baru populer 

secara komersial pada tahun 1980. 

Perkembangan usahaternak ayam broiler 

didukung oleh semakin meningkatnya 

jumlah penduduk dan total pendapatan 

per kapita. Selain itu, harga daging ayam 

broiler pun cukup terjangkau bagi 

masyarakat sehingga lebih banyak 

dikonsumsi dibandingkan jenis daging 

hewan lainnya.   

Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menjadikan 

waktu pemeliharaan yang dibutuhkan 

dalam membudidayakan ayam broiler 

semakin singkat, yakni rata-rata pada 

umur 35 hari, ayam broiler sudah dapat 

dipanen. Hal ini mengakibatkan semakin 

banyak investor (peternak) yang berminat 

untuk membudidayakan ayam broiler. 

Waktu pemeliharaan ayam broiler yang 

cukup singkat, mengimplikasikan jumlah 

modal yang telah ditanamkan akan cepat 

kembali. Selain itu, peternak pun masih 

dapat memperoleh penerimaan tambahan 

dari produk sampingan ayam broiler, 

yaitu kotoran ayam yang dapat dijual 

untuk dimanfaatkan sebagai pupuk 

kandang.  

Tabel.2  Perkembangan Performa Ayam Broiler Umur 35 Hari 

No.  Tahun  Bobot (Kg)  FCR  

1.  < 1980  1,0 – 1,2 1 ,9 – 2, 

0 

2.  1980   1,2 – 1,4 1 ,8 – 1, 

9 

3.  1990 – 2000   1,4 – 1,6 1 ,7 – 1, 

8 

4.  >2000   >1,6 <1 , 7 

      Sumber : Santoso dan Sudaryani (2009)  

Menurut Santoso dan Sudaryani (2009), 

performa ayam broiler di Indonesia terus 

menagalami perkembangan yang baik. 

Berdasarkan Tabel 2, bobot ayam broiler 

umur 35 hari semakin mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, hingga 

pada usia tersebut ayam broiler sudah 

dapat dipanen. Selain itu, nilai FCR 

(Feed Convertion Ratio) yang dihasilkan 

dari tahun ke tahun pun semakin kecil. 

Hal ini mengindikasikan bahwa 

usahaternak ayam broiler di Indonesia 

semakin efisien, yaitu untuk 

menghasilkan bobot rata-rata ayam 

broiler yang cukup besar membutuhkan 

penggunaan pakan yang lebih sedikit.  

Sistem agribisnis ayam broiler di 

Indonesia melipuuti subsistem hulu, 

subsistem onfarm, subsistem hilir, dan 

subsistem penunjang. Sistem agribisnis 

tersebut saling terintegrasi satu sama lain 

secara ke depan (forward) maupun ke 

belakang (backward), dan ke atas 

(upstream) maupun ke bawah 

(downstream). Serangkaian sistem 

agribisnis ayam broiler tersebut 

dilakukan untuk memberikan dan atau 

menciptakan nilai tambah.  

Subsistem agribisnis hulu ayam broiler 

meliputi seluruh aktivitas pengadaan 

sarana produksi ternak yang terdiri dari, 

lahan, kandang, DOC (Day Old Chick), 

pakan, peralatan, mesin, obat-obatan, 

vitamin, vaksin, bahan bakar, dan tenaga 

kerja. Subsistem agribisnis onfarm 

meliputi keseluruhan aktivitas yang 

berkaitan langsung dengan proses 

budidaya ataupun produksi ayam broiler 

dan menggunakan sarana produksi ternak 

dari subsistem agribisnis hulu. Aktivitas 

yang berkaitan langsung dengan proses 

budidaya ayam broiler meliputi aktivitas 

pemanasan dan pembesaran. Subsistem 

agribisnis hilir ayam broiler meliputi 
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aktivitas-aktivitas distribusi dan 

pengolahan produk yang dihasilkan oleh 

subsistem onfarm. Pada subsistem 

agribisnis hilir, aktivitas diawali dengan 

proses pemanenan, pemasaran, dan 

pengolahan ayam broiler. Subsistem 

penunjang merupakan subsistem yang 

mendukung dan berperan langsung 

terhadap seluruh kegiatan yang ada pada 

subsistem hulu, subsistem onfarm, dan 

subsistem hilir. Subsistem penunjang 

terdiri dari aktivitas-aktivitas yang 

dijalankan oleh lembagalembaga 

penunjang seperti, lembaga keuangan, 

hukum, informasi dan komunikasi, 

transportasi, pendidikan, dan penelitian  

Faktor-faktor Produksi Budidaya 

Ayam Broiler  

Menurut Santoso dan Sudaryani (2009), 

faktor-faktor produksi yang perlu 

diperhatikan dalam pembudidayaan ayam 

broiler antara lain, kandang, DOC, 

pakan, vaksin, dan tenaga kerja.  

 

Kandang  

Kandang merupakan faktor produksi 

pertama yang harus diperhatikan oleh 

peternak. Menurut Jayanata dan Harianto 

(2011), jenis kandang ayam broiler 

berdasarkan konstruksi dindingnya 

dibedakan menjadi kandang terbuka dan 

kandang tertutup. Namun, Jayanata dan 

Harianto (2011) menambahkan bahwa 

penggunaan jenis kandang terbuka lebih 

banyak dipilih oleh peternak. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan oleh peternak 

dalam proses penyediaan kandang antara 

lain :  

1. Lokasi Kandang   

Lokasi kandang yang baik adalah terletak 

jauh dari pemukiman penduduk dan 

peternakan lain. Menurut Santoso dan 

Sudaryani (2009), jarak antara kandang 

dengan pemukiman penduduk adalah 

minimal 500 meter, sedangkan jarak 

dengan peternakan lain minimal 1.000 

meter. Lokasi kandang yang jauh dari 

pemukiman penduduk dimaksudkan agar 

aktivitas penduduk tidak mengganggu 

keberlangsungan budidaya ayam broiler 

ataupun sebaliknya, budidaya ayam 

broiler tidak menimbulkan efek 

eksternalitas negatif kepada penduduk. Di 

samping itu, lokasi kandang yang jauh 

dari peternakan lain, merupakan salah 

satu upaya antisipasi penyebaran 

penyakit yang didatangkan dari 

peternakan lain. Menurut Setiawan 

(2010), lokasi yang berada di sekitar 

hutan atau yang dipenuhi oleh banyak 

pohon, sangat cocok untuk dijadikan 

sebagai tempat peternakan unggas, 

khususnya ayam broiler. Ketersediaan 

air, saluran listrik, dan kondisi 

infrastruktur juga harus diperhatikan oleh 

peternak dalam memilih lokasi pendirian 

kandang, guna mendukung kelancaran 

budidaya ayam broiler.  

2. Kapasitas Kandang  

Ukuran kandang sangat mempengaruhi 

kapasitas pemeliharaan ayam broiler. 

Menurut Rasyaf (2010), kapasitas 

pemeliharaan ayam broiler dapat 

disesuaikan dengan lokasi peternakan. 

Kapasitas pemeliharaan yang disarankan 

bagi peternakan ayam broiler yang 

berada di dataran rendah adalah sebanyak 

8 – 9 ekor per meter persegi. Kapasitas 

pemeliharaan yang disarankan bagi 

peternakan ayam broiler yang berada di 

dataran tinggi adalah sebanyak 11 – 12 

ekor per meter persegi. Oleh karena itu, 

para peternak ayam broiler sebaiknya 

menyesuaikan lokasi peternakan, jumlah 

ayam broiler yang akan dipelihara, dan 

luas kandang yang dimiliki.  

3. Ventilasi Kandang  

Menurut Rasyaf (2010), semakin tinggi 

suhu di dalam kandang, umur, dan bobot 

ayam broiler, maka semakin banyak 

jumlah udara segar yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, pengaturan ventilasi 

sangat dibutuhkan untuk mengatur 

sirkulasi udara di dalam kandang. Rasyaf 

(2010) menyatakan pengaturan sirkulasi 
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udara dapat dilakukan melalui ventilasi 

buatan berupa kipas angin. Kipas angin 

tersebut berfungsi mengeluarkan udara 

kotor dan beracun ke luar kandang, dan 

menghembuskan udara bersih dan segar 

masuk ke dalam kandang.  

4. Peralatan Kandang   

Peralatan kandang menurut Santoso dan 

Sudaryani (2009) antara lain meliputi, 

instalasi listrik, instalasi air minum, 

tempat pakan, alas kandang, pemanas 

ruangan, tirai kandang, dan pelindung 

indukan (brooder guard). Jenis pemanas 

yang seringkali digunakan oleh peternak 

ayam broiler yaitu pemanas listrik, 

pemanas gas, pemanas batu bara, dan 

pemanas minyak tanah.  

5. Gudang  

Gudang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan pakan, obat-obatan, dan 

peralatan serta perlengkapan kandang 

lainnya. Oleh karena itu, gudang 

sebaiknya berada dekat dengan kandang 

untuk memudahkan akses dalam 

pengangkutan input-nput yang 

diperlukan. Jarak antara gudang dengan 

kandang menurut Santoso dan Sudaryani 

(2009) adalah sekitar 10 meter.  

DOC (Day Old Chick)  

DOC adalah bibit ayam atau anak ayam 

yang baru berusia satu hari. Kualitas 

DOC sangat menentukan kelangsungan 

dan hasil produksi usahaternak ayam 

broiler. Menurut Jayanata dan Harianto 

(2011), DOC yang berkualitas baik 

memiliki ciri-ciri berasal dari indukan 

yang berkualitas, DOC sehat, bebas dari 

penyakit, aktif bergerak, lincah, tidak 

terlihat lesu, tubuh gemuk dan berbentuk 

bulat, berbulu bersih dan mengkilat, mata 

terlihat tajam dan cerah, lubang anus 

bersih dan tidak terdapat kotoran, tidak 

terdapat bekas luka dan tidak cacat, serta 

bobot tubuh minimal 37 gram atau rata-

rata sebesar 40 gram.  

Dalam pemeliharaannya, DOC sangat 

membutuhkan keadaan yang steril, 

sehingga kebersihan kandang harus 

terjaga saat penerimaan DOC. Selain itu 

menurut Jayanata dan Harianto (2011), 

DOC juga membutuhkan suhu yang lebih 

hangat dibandingkan ayam broiler yang 

telah menginjak usia dewasa. Oleh 

karena itu sebelum penerimaan DOC, 

hendaknya pemanas ruangan telah 

dinyalakan terlebih dahulu.   

Menurut Solihin (2009), harga DOC 

cenderung sering mengalami kenaikan 

dan berfluktuasi akibat ketersediaan DOC 

yang tidak terkontrol serta masih 

minimnya regulasi yang mengatur 

keseimbangan antara penawaran dan 

permintaan DOC. Ketidakseimbangan 

antara jumlah permintaan dan penawaran 

DOC yang tersedia dapat mempengaruhi 

tingkat harga DOC.  

Pakan  

Keberhasilan usahaternak ayam broiler 

menurut Jayanata dan Harianto (2011), 

ditentukan oleh kualitas pakan yang 

diberikan, disamping sifat genetik yang 

dimiliki ayam broiler dan manajemen 

yang diterapkan oleh peternakan. Sifat 

khas ayam broiler yang memiliki laju 

pertumbuhan yang cepat harus didukung 

oleh pemberian jenis pakan yang 

berkualitas dan dalam jumlah yang 

cukup. Jenis pakan yang diberikan harus 

disesuaikan dengan umur ayam broiler. 

Hal ini dikarenakan setiap jenis pakan 

memiliki kandungan nutrisi yang 

berbeda, sesuai dengan jumlah nutrisi 

yang diperlukan pada setiap fase 

pertumbuhan ayam broiler. Adapun 

Santoso dan Sudaryani (2009) telah 

menggolongkan tiga jenis pakan 

berdasarkan kandungan nutrisinya.  
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Tabel.3 Jenis Pakan Berdasarkan Kandungan Nutrisi 

No.  Jenis Pakan  Umur   

Ayam Broiler  

(Hari)  

Protein (%)  Energi  

Metabolisme  

(kkal/kg pakan)  

1.  Prestarter  1 – 7  23 – 24  3.050 

2.  Starter  8 – 28  21 – 22  3.100 

3.  Finisher  29 – panen  18 – 20  3.200  –  3.300 

       Sumber : Santoso dan Sudaryani (2009)  

Berdasarkan Tabel.3, energi terbesar 

dapat diperoleh dari jenis pakan finisher, 

yaitu sekitar 3.200 – 3.300 kilo kalori per 

kilogram, yang  diberikan pada saat ayam 

broiler berumur 29 hari hingga memasuki 

waktu panen. Kandungan protein 

tertinggi terdapat pada jenis pakan 

prestarter, yaitu sebesar 23 – 24 persen. 

Jenis pakan prestarter diberikan pada 

saat ayam broiler berumur 1 – 7 hari. Hal 

ini menunjukkan bahwa kandungan 

protein lebih banyak dibutuhkan oleh 

ayam broiler pada usia tersebut, karena 

protein berperan secara langsung dalam 

mendukung pertumbuhan ayam broiler.  

 Penggunaan jumlah pakan yang tidak 

berimbang dengan bobot rata-rata ayam 

broiler dapat mengakibatkan kerugian 

bagi peternak. Hal ini dikarenakan biaya 

terbesar dari total biaya produksi 

bersumber dari biaya pembelian pakan. 

Menurut Santoso dan Sudaryani (2009), 

biaya untuk pakan ayam broiler 

menempati kontribusi terbesar, yaitu 

sekitar 70 persen dari total biaya 

produksi.  Oleh karena itu, efisiensi 

penggunaan pakan perlu diperhatikan 

oleh peternak ayam broiler.  

Efisiensi penggunaan pakan dapat 

dilakukan dengan menambahkan 

probiotik dan herbal. Jayanata dan 

Harianto (2011) juga menambahkan 

bahwa peternak ayam broiler dapat 

mencampurkan probiotik pada air minum 

yang diberikan, yang dapat dilakukan 

sejak tahap awal pemeliharaan. Menurut 

Jayanata dan Harianto (2011), probiotik 

dapat menghambat pertumbuhan patogen 

di dalam tubuh, meningkatkan daya 

cerna, dan meningkatkan pertumbuhan 

bobot tubuh. Pemberian probiotik dapat 

mengoptimalkan pertumbuhan ayam 

broiler sehingga mampu 

mengefisiensikan penggunaan pakan.  

Efisiensi penggunaan pakan diharapkan 

mampu mengurangi dampak dari 

kenaikan harga pakan yang seringkali 

berfluktuasi dan sangat mempengaruhi 

tingkat pendapatan. Menurut Solihin 

(2009), harga pakan yang cenderung naik 

dan berfluktuasi dipengaruhi oleh kondisi 

tingkat harga bahan baku pembuatan 

pakan. 

 

METODE 

Responden dalam penelitian ini 

adalah peternak ayam pedaging yang ada 

di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Propinsi Kalimantan Tengah. 

Pelaksanaan penelitian dari bulan Juli 

sampai Nopember 2009. Jumlah peternak 

responden yang diambil dalam penelitian 

ini sebanyak 75 peternak dari sekitar 300 

peternak yang diambil secara acak 

terstratifikasi dengan skala usaha 3000 – 

8000 ekor per periode produksi. Skala 

usaha adalah jumlah kepemilikan ternak 

ayam pedaging (jumlah ayam yang 

dipelihara) oleh seorang peternak per satu 

angkatan pemeliharaan. Model usaha 

ternak ayam pedaging di Kabupaten 

Kotawaringin Barat ini adalah secara 

kemitraan. 
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 Data dikumpulkan melalui empat 

cara yaitu: (1) wawancara langsung, 

menggunakan kuesioner terstruktur yang 

telah disiapkan, (2) Wawancara 

mendalam menggunakan daftar 

pertanyaan terbuka sebagai pedoman 

wawancara, (3) Observasi untuk melihat 

kegiatan maupun hasil kegiatan usaha 

ayam ras pedaging yang telah biasa 

dilakukan oleh peternak (responden) dan 

(4) dokumentasi. 

 Analisis keuntungan dari usaha 

peternakan ayam ras pedaging dihitung 

berdasarkan selisih antara penerimaan 

total dengan biaya total. 

TC = FC + VC ------------------- TR – TC 

= Keuntungan, dimana: 

FC = biaya tetap 

VC = biaya tidak tetap 

TC = biaya total 

TR = Penerimaan total 

 

 Model fungsi usaha ternak ayam 

ras pedaging di Kabupaten Kotawaringin 

Barat adalah: 

Y   = f (X1, X2, ……..,X6) dimana; 

Y   = Keuntungan (rupiah) 

X1 = Skala usaha (ekor) 

X2 = Volume produksi (ekor) 

X3 = harga jual ayam (rupiah) 

X4 = biaya total produksi (rupiah) 

X5 = lama pemeliharaan (hari) 

X6 = Pengalaman beternak (tahun) 

 

 Dari persamaan model usaha 

ternak ayam pedaging tersebut, 

selanjutnya dilakukan analisis regresi 

untuk mengetahui hubungan antara 

berbagai variabel yang menjelaskan 

tingkat keuntungan. 

 Kelayakan finansial dianalisis 

berdasarkan kriteria Benefit Cost Ratio 

(BCR), Net Present Value (NPV) dan 

Internal Rate of Return (IRR). 

 Analisis BCR adalah 

perbandingan antara penerimaan kotor 

yang telah di discounted dengan biaya 

total yang telah di discounted. 

BCR = 

   
 Analisis NPV merupakan selisih 

antara penerimaan total (benefit) dengan 

biaya total (cost) dan investasi. 

NPV = Total present benefit value – 

(total present cost value + investasi) 

 NPV =  

 Analisis IRR adalah suatu 

tingkatan discount rate, pada discount 

rate mana diperoleh B/C = 1 dan atau net 

present value = 0 

 IRR = p% +  x (q% - p%)  
dimana, 

X (positif)   = NPV pada discount rate 

p% 

Y (negatif) = NPV pada discount rate q% 

q% lebih besar dari p% (q% > p%) 

 Usaha ternak ayam ras pedaging 

dikatakan layak apabila hasil analisis 

usaha menunjukkan nilai BCR > 1, NPV 

positif dan IRR lebih besar dari tingkat 

bunga bank yang berlaku (Purba, 1997).  

 Parameter lain yang juga ingin 

dilihat dalam penelitian ini adalah 

periode pengembalian investasi yang 

dihitung dengan menggunakan metode 

Payback Period (Pb) dan keadaan pulang 

pokok atau Break Even Point (BEP) 

usaha ternak ayam ras pedaging di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 Payback period (Pb) merupakan 

lamanya waktu yang diperlukan oleh 

Benefit (B) dan Depresiasi (D) untuk 

mengembalikan Investasi (I). 

Pb = I / (B – C) + D atau 

Pb =   x 1 tahun 
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 Keadaan pulang pokok 

merupakan keadaan dimana penerimaan 

pendapatan perusahaan (total revenue) 

adalah sama dengan biaya yang 

ditanggungnya (total cost) (Umar, 2001). 

Perhitungan BEP sebagai berikut: 

 BEP =  

 Analisis sensitivitas dimaksudkan 

memperkirakan resiko yang dialami oleh 

suatu usaha akibat adanya perubahan-

perubahan faktor eksternal, seperti harga 

input atau output. Dengan adanya 

perubahan harga input dan atau output 

seperti diasumsikan maka akan 

berpengaruh terhadap kinerja kriteria 

kelayakan investari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis kelayakan digunakan untuk 

mengetahui kelayakan usaha agribisnis 

ayam ras pedaging pola kemitraan di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam 

hal ini dipergunakan metode criteria 

kelayakan yang meliputi: Payback Period 

(Pb), Break Even Point (BEP), Net 

Present Value (NPV), Internal Rate Of 

Return (IRR) dan Analisis Sensitivitas 

 Analisis kelayakan dihitung 

berdasarkan penerimaan aliran kas bersih 

(net cash inflow). Aliran kas bersih di 

hitung dengan cara menjumlahkan 

penghasilan (pendapatan) bersih setelah 

pajak dengan penyusutan, selanjutnya 

ditambah bunga dikalikan 1 – pajak. 

Besarnya pajak atas bunga adalah 75% (1 

– 25%) (Tabel 4). 

Tabel 4. Aliran Kas (Cash Flow) rata-rata Usaha Agribisnis Ayam Ras Pedaging Pola 

kemitraan Tahun 2006 – 2015  

Tahun Tahun Initial 

Outlays (Rp) 

Pendapatan 

setelah pajak 

(Rp) 

Penyusutan 

& Amortasi 

(Rp) 

Pajak atas 

bunga (Rp) 

Net cash 

flow (Rp) 

 1 2 3 4 (2+3+4) 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

137.858.864 7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

7.458.790 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

3.760.717 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

16.543.064 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

Terminal cash flow 277.625.710 

Sumber: diolah dari data primer 

 Dari tabel 4 dapat diketahui 

bahwa penerimaan aliran kas rata-rata 

peternak dihitung dalam kurun waktu 10 

tahun. Kebutuhan dana investasi rata-rata 

peternak sebesar Rp. 137.858.864 
(Lampiran 1). Pendapatan setelah pajak 

peternak setiap tahunnya sebesar Rp. 

7.458.790. Pajak atas bunga dihitung 

dengan rumus:  

bunga x (1 – pajak) yaitu Rp.22.057.418 

x (1 – 25%) 

Sehingga jumlahnya sebesar 

Rp.16.543.064 per tahun. Dari aliran kas 

rata-rata peternak diperoleh nilai 
penerimaan aliran kas bersih tahun 2006 

sebesar Rp.27.762.571, sedangkan untuk 

tahun-tahun berikutnya dianggap sama 
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sehingga besarnya terminal cash flow 

adalah Rp.277.625.710 

1.  Payback Period (Pb) 

 Payback Period (Pb) dihitung 

dengan cara mengurangkan nilai investasi 

dengan penerimaan aliran kas bersih (Net 

Cash Flow) tahunan sampai nilainya 

habis (Tabel 5) 

Tabel 5. Perhitungan Payback Period  Usaha Agribisnis Ayam Ras Pedaging Pola 

Kemitraan 

Tahun Initial Outlays Investasi (Rp) Net Cash Flow (Rp) Investasi – Net Cash 

Flow (Rp) 

 1 2 3 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

137.858.864 27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

110.096.293 

82.333.722 

54.571.151 

26.808.580 

Payback Period 4 tahun 11 bulan 

 Sumber: diolah dari data primer 

 Dari tabel 5 didapatkan jangka 

waktu pengembalian modal investasi 

selama 4 tahun 11 bulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa jangka waktu 

pengembalian modal investasi pada usaha 

agribisnis ayam ras pedaging pola 

kemitraan bias diperoleh dalam kurun 

waktu kurang dari 10 tahun, yang berarti 

usaha ini layak untuk dilaksanakan. 

 

2. Break Even Point (BEP) 

 Analisis Break Even Point (BEP) 

dipergunakan untuk mengetahui kondisi 

usaha agribisnis ayam ras pedaging pola 

kemitraan pada saat mengalami titik 

impas yaitu pada saat usaha tidak 

mendapatkan keuntungan maupun 

kerugian. Keadaan pulang pokok suatu 

usaha akan bermacam-macam, besar 

Kontribusi Terhadap Overhead (KTO) 

dan biaya tetap relatif tinggi sedangkan 

KTO relatif rendah, maka pulang pokok 

akan menjadi tinggi, demikian pula 

sebaliknya. 

 Dalam penelitian ini KTO 

merupakan selisih antar harga jual per 

unit output (harga jual per ekor ayam) 

dan biaya variabel yang dikeluarkan 

untuk memproduksi setiap unit output 

tersebut. Biaya variabel yang dikeluarkan 

untuk memproduksi setiap unit output 

adalah meliputi biaya DOC, pakan serta 

biaya vaksin dan obat-obatan. 

 Hasil analisis BEP menunjukkan 

bahwa sebelum berakhirnya masa 

sepuluh periode pemeliharaan keadaan 

pulang pokok atau titik impas usaha 

ternak ayam ras pedaging di Kabupaten 

Kotawaringin Barat sudah bisa dicapai, 

dengan demikian berdasarkan 

pertimbangan ini usaha ternak ayam ras 

pedaging tersebut layak untuk 

dilanjutkan. 

3.  Net Present Value (NPV) 

 Untuk mendapatkan NPV atau 

selisih antara nilai sekarang investasi 

dengan nilai sekarang penerimaan kas 

bersih di masa yang akan dating 
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dipergunakan perhitungan: Net Cash 

Inflow x tingkat suku bunga pinjaman 

yang berlaku di pasar modal. Dalam 

perhitungan ini dipergunakan tingkat 

suku bunga (Discount Rate/Discount 

Faktor) sebesar 16% (Tabel 6). 

 

Tabel.6 perhitungan NPV Usaha Agribisnis Ayam Ras Pedaging pola Kemitraan 

Keterangan Net Cash Inflow 

(Proceed)(Rp) 

DF 16% PV (Rp) 

Proceed tahun 1 

Proceed tahun 2 

Proceed tahun 3 

Proceed tahun 4 

Proceed tahun 5 

Proceed tahun 6 

Proceed tahun 7 

Proceed tahun 8 

Proceed tahun 9 

Proceed tahun 10 + 

terminal 

Cash Flow 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

 

 

306.388.281 

0,8621 

0,7432 

0,6406 

0,5522 

0,4761 

0,4104 

0,3538 

0,3060 

0,2629 

 

 

0,2266 

23.934.112 

20,633.143 

17.784.703 

15.330.492 

13.217.760 

11.393.759 

9.822.398 

8.495.347 

7.298.780 

0 

 

69.427.584 

Total PV Proceed   197.083.715 

PV investasi   137.858.864 

Net Present Value   59.224.851 

Sumber: diolah dari data primer 

 

Dari perhitungan pada tabel 6 didapatkan 

total PV Proceed sebesar Rp.197.083.715 

sedangkan PV investasi rata-rata peternak 

sebesar Rp.137.858.864 pada tingkat 

suku bunga pinjaman 16% per tahun. 

Nilai NPV ini lebih besar dari pada nol 

yang berarti nilai sekarang aliran kas 

bersih (PV Proceed) lebih besar dari nilai 

sekarang investasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa usaha agribisnis ayam ras 

pedaging pola kemitraan layak untuk 

diusahakan. 

 

4.  Internal Rate Of Return (IRR) 

 Hasil analisis Internal Rate Of 

Return (IRR) (tabel 5) didapatkan nilai 

sebesar 23,58%. Nilai ini lebih besar dari 

suku bunga pinjaman (discount rate) 

16%. Hal ini berarti investasi yang 

dimiliki oleh peternak akan meningkat 

dalam kurun waktu 10 tahun karena 

discount rate dari penerimaan aliran kas 

bersih (benefit) lebih besar dari discount 

rate biaya (cost) yang dipergunakan, 

sehingga usaha agribisnis ayam ras 

pedaging pola kemitraan layak untuk 

dilaksanakan.
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Tabel.7 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) Usaha Agribisnis Ayam Ras Pedaging 

Pola Kemitraan 

Keterangan Proceed (Rp) DF 

16% 

PV1 (Rp) DF 24% PV2 (Rp) 

Proceed tahun 1 

Proceed tahun 2 

Proceed tahun 3 

Proceed tahun 4 

Proceed tahun 5 

Proceed tahun 6 

Proceed tahun 7 

Proceed tahun 8 

Proceed tahun 9 

Proceed tahun 10 

+ terminal 

Cash Flow 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

27.762.571 

 

 

306.388.281 

0,8621 

0,7432 

0,6406 

0,5522 

0,4761 

0,4104 

0,3538 

0,3060 

0,2629 

 

 

0,2266 

23.934.112 

20,633.143 

17.784.703 

15.330.492 

13.217.760 

11.393.759 

9.822.398 

8.495.347 

7.298.780 

0 

 

69.427.584 

0,8065 

0,6504 

0,5245 

0,4230 

0,3411 

0.2751 

0,2218 

0,1789 

0,1443 

 

 

0,1164 

22.390.514 

18.056.776 

14.561.468 

11.743.568 

9.469.813 

7.637.483 

6.157.738 

4.966.724 

4.006.139 

 

 

35.547.196 

Total PV Proceed 

PV Investasi 

Net Present Value 

  197.083.715 

137.858.864 

59.224.851 

 134.537.419 

137.858.864 

(3.321.445) 

IRR        =           23,58% 

Sumber: diolah dari data primer 

5. Analisis Sensitivitas 

  Analisis sensitivitas dimaksudkan 

memperkirakan resiko yang akan terjadi 

didalam suatu usaha akibat adanya 

perubahan-perubahan faktor-faktor 

eksternal seperti harga input ataupun 

harga output. Dalam analisis sensitivitas 

ini dilakukan tiga asumsi yaitu: asumsi 

pertama; biaya operasional dan 

pemeliharaan (biaya produksi) naik 2,5% 

sedangkan faktor yang lain ceteris 

paribus; asumsi kedua, pendapatan turun 

2,5% sedang factor yang lain ceteris 

paribus; dan asumsi ketiga biaya 

produksi naik 2,5% dan pendapatan turun 

2,5% sedangkan faktor yang lain ceteris 

paribus. Ketiga asumsi analisis 

sensitivitas tersebut akan mempengaruhi 

rata-rata pendapatan (laba) bersih setelah 

pajak yang didapatkan oleh peternak 

seperti disajikan pada tabel 8. 

Tabel.8 Analisis Sensitivitas Usaha Agribisnis Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan 

No. Uraian  NPV IRR 

1 Biaya produksi naik 2,5% 41.351.011 21,82% 

2 Pendapatan turun 2,5% 39.359.855 21,59% 

3 Biaya produksi naik 2,5% dan 

pendapatan turun 2,5% 

21.486.025 16,79% 

Sumber: diolah dari data primer 

 

Analisis sensitivitas yang disajikan pada 

tabel 8 menunjukkan bahwa dengan 

kenaikan biaya produksi 2,5% 

menghasilkan NPV Rp.41.351.011 dan 

IRR sebesar 21,82%; dengan pendapatan 

turun 2,5% menghasilkan NPV 

Rp.39.359.855 dan IRR sebesar 21,59%, 

sedangkan dengan biaya produksi naik 

2,5% yang diikuti oleh penurunan 

pendapatan 2,5% menghasilkan NPV 

Rp.21.486.025 dan IRR sebesar 16,79%. 
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 Peningkatan biaya produksi, 

penurunan pendapatan ataupun 

peningkatan biaya produksi yang disertai 

oleh penurunan pendapatan sebesar 2,5% 

menghasilkan NPV yang lebih kecil 

dibandingkan dengan NPV sebelum 

adanya asumsi. Semua ini menunjukkan 

bahwa usaha agribisnis ayam ras 

pedaging pola kemitraan sangat 

dipengaruhi oleh harga output maupun 

harga input. Walaupun demikian 

peningkatan biaya produksi yang disertai 

oleh penurunan pendapatan sebesar 2,5% 

masih menghasilkan IRR yang lebih 

tinggi dari suku bunga pinjaman sebesar 

16%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha 

agribisnis ayam ras pedaging pola 

kemitraan layak untuk dilaksanakan. 

 Kalau dilihat hasil analisis 

sensitivitas IRR yang tertinggi dihasilkan 

pada biaya produksi naik 2,5% (ceteris 

paribus) yaitu 21,82%. Kondisi ini akan 

riskan jika dalam kurun waktu 10 tahun 

suku bunga pinjaman lebih besar 

dari21,82% maka usaha agribisnis ayam 

ras kemitraan menjadi rugi sehingga tidak 

layak dilaksanakan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Usaha agribisnis ayam ras pedaging 

pola kemitraan memenuhi kriteria 

kelayakan. Hal ini dapat dilihat dari 

Payback Period selam 4 tahun 11 

bulan, Break Even Point sebanyak 

1.888 ekor atau setara dengan 

Rp.40..929.250, NPV positif sebesar 

Rp.59.224.851 dan IRR sebesar 

23,58%. 

2. Semakin besar skala usaha (volume 

pemeliharaan) ayam, keuntungan 

bersih yang diterima peternak 

semakin besar. 

3. Analisis sensitivitas dengan kenaikan 

biaya produksi 2,5% disertai 

penurunan pendapatan 2,5% 

memberikan nilai NPV positif 

Rp.21.468.025 dengan IRR sebesar 

16,79%. 

4. Analisis sensivitas skala usaha 

dengan mempergunakan metode 

simulasi rumus-rumus BEP 

menunjukkan hal yang paling 

mungkin dilakukan oleh peternak 

dalam meningkatkan keuntungan dari 

kondisi yang sedang terjadi di 

lapangan adalah dengan 

meningkatkan volume penjualan, 

sehingga peternak mendapatkan nilai 

tambah pendapatan yang optimal 

 

Saran  
1. Peternak plasma sebaiknya membuat 

farm record (cacatan usahatani) 

secara teratur, lengkap dan terinci 

serta terpisah dari kegiatan usaha 

yang lain sehingga memudahkan 

peternak untuk mengetahui kondisi 

usahanya. 

2. Apabila peternak plasma ingin 

mendapatkan keuntungan, sebaiknya 

memelihara ayam dengan jumlah di 

atas 1.888 ekor. 

3.   Peternak plasma sebaiknya 

mengadakan komunikasi yang lebih 

intensif dengan inti dalam rangka 

mendapatkan pembagian hasil usaha 

yang lebih adil. 
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